


TEATR PAPIEROWY - SZTUKA CZYTANIA 
Ulubione lektury prof. Jana Miodka 
Reżyseria: Krzysztof Kolberger 

Pierwsze wrocławskie widowisko rodzinne! 
Dzieciom czytamy wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. 
Dorosłym czytamy „Konopie I kę" Edwarda Redlińskiego. 

23 li 2008 godz. 11.00 (Premiera) oraz godz.1 S.00 

24 li 2008 godz. 15.00 

Zapraszamy Dzieci i Dorosłych do wspólnej ma
gicznej podróży po krainach teatru i literatury! 

Tylko we Wrocławskim Teatrze Lalek odbędą się 
trzy ekskluzywne spektakle z udziałem i w reżyserii 
wybitnego artysty polskiej sceny -
Krzysztofa Kolbergera . 

W cenie jednego biletu - nie jeden, a dwa spektakle! 
Część pierwsza to wspólna lektura poezji dla dzieci. 
Specjalnie dla Państwa mistrz polszczyzny Krzysztof 
Kolberger brawurowo zinterpretuje klasyane wier-

~ sze Jana Brzechwy i Julir:~wima~ 
, ~Następnie Wasze dzieci .j t!nYaltyczną przy

·~ godę ze sztuką ilustracji i teatrem pod opieką słyn
"? nych polskich rysowników i znakomitych artystów 
~ związanych z Wrocławskim Teatrem Lalek. Opiekę 
~erytoryczną pełnić będą wybitni wrocławscy psy-

cholodzy dziecięcy. 

Natomiast Dorosłych Krzysztof Kolberger zaprosi 
na kameralne spotkanie z „Konopielką" Edwarda 
Redlińskiego . 
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UWAGA: Tylko u nas przygoda teatralna nigdy się 
nie kończy! Każde dziecko otrzyma niepowtarzalną 
makietę teatru papierowego wraz z papierowymi fi
gurami. Razem z nami przez najbliższe lata stwo
rzycie ekskluzywną kolekcję teatru papierowego 
w swoich domach! Każda kolejna premiera Wro
cławskiego Teatru Lalek przyniesie postaci i de 
koracje do Waszego domowego teatru papierowego. 

Reżyseria: Krzysztof Kolberger 
Scenografia: Radek Dębniak, Monika Graban 
Słowo wstępne : Jan Miodek 
Pomysł cyklu: Roberto Skolmowski 
Występują: Kamila Chruściel, Jolanta Góralczyk, 
Marta Kwiek, Patrycja Łacina , Barbara Pielka, Józef 
Frymet, Radosław Kasiukiewicz, Bogdan Kuczkowski 
,Tomasz Maśląkowski, Sławomir Przepiórka, Marek 
Tatko oraz dzieci z Chóru Akademii Teatralnej WTL 
Gościnnie: Krzysztof Kolberger 

Zapraszamy na kolejne widowiska z cyklu 
„Teatr papierowy - sztuka czytania''. 
Najbliższe jui w kwietniu! 
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